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اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا  26-1( 126متوز/يوليه .)2019
نظرت اللجنة يف البالغ وفقاً إلجراء البالغات املتكررر و املبريف يف املراد  105مرن نظامهرا الرداللي .وشرار يف
دراسة ه ا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤه  :اتنيا ماراي عبدو روتشوىلو وعياض بن عاشورو والزه براندز  -كرريي،و
وعارف بلقانو وأمحد أميف فتح هللاو وشويتشي فروروايو وكري رتوف هراين،و و،مرارايم كويتراو ودنكران الكري موهومروزاو
وفرروتياب ،زارت رري،و وهررريانن كي رزاداو وفاسرريلكا سان رريفو ولوسرريه مانويررل سررانتو ،يرر،و ويوفرراىل شرراينو
وايليف تيغرودجاو وأندراي زميرمانو وجنتيان زيبريي.
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 -1صاحب البالغ هو ايشار أغازاديو وهو مواطن أذربيجاين ُولد يف عام 1979و يدعي
أنه ضحية انتها أذربيجان حلقوقه املك ولة ملوجب املراد  19واملراد )1(14و مقرروء ،القرنان
صاحب البالغ احملامي فاريز انمازيل.
مع املاد )3(2و من العهد .وميثل
َ
الوقائع لما عرضها صاحا البالغ
 1-2ي يررد صرراحب الرربالغ قنرره قررق صررح ي و ررام يف أذربيجرران .ولرردو وقرروع األحررداث
املوصرروفة أدانهو كرران يشررغل مناصررب عليررا يف صررحي تيف أسرربوعيتيف يف أذربيجرران معررروفتيف ،نتقاد را
للحكومة الوطنية وسياساهتاو و ا "مولالي ات" ("املعارضة") و"موهاكيما".
 2-2وي يد صاحب البالغ قن حالة حرية التعبري يف أذربيجان "مقلقة" علرى العمروم .فلردو
ويالحرق الصرح يون قضرائياً يف كثرري
تقدمي ه ا البالغو كان  11صرح ياً ومردوانً وراء القضربانَ .
من األحيان بته ال صلة هلرا بعملهر و لالنتقرام مرنه ب ربب مرواق ه الصرح ية .وتشرمل هر ه الرته و
ضمن ألروو ااثر الشرغب والرشرو والتهررب مرن دفرع الضررائب وحيراز األسرلحة أو املخردرات.
وال ي رزاىل التشررهري جرميررةو رغ ر التزامررات احلكومررة رراء رميرره .وعررالو علررى ذلررحو اسررتحدث
ال لطات عقو،ت أشد صرامة على جرائ مثل اإلهانة أو الق ف عررب اإلنننر  .وهتريمن الدولرة
رحت امل ررتقلة القليلررة القائمررة للضررغم والتهديررد برردعاوو
علررى وسررائم اإلعررالمو وتتعرررض الصر ُ
قض ررائية وعق ررو،ت مالي ررة .وعل ررى س رربيل املث رراىلو ج رررو يف ع ررام  2013تغ رررمي الص ررحي ة امل ررتقلة
"أزادليغ"  62 000يورو كنتيجة لدعوو مدنية بتهمة التشهري.
 3-2ويف عام 2015و اعتمدت أذربيجان قانوانً بشأن احلرق يف احلصروىل علرى املعلومرات.
ويُلررزم ه ر ا القررانون ال ررلطات احلكوميررة قن تنشررر يف مواقعهررا الشرربكية املعلومرراتو حررو وئررن
مل يطلبها أحد .ويت تن ي ه ا االلتزام ،لضعتو وال ميلح سوو قليل من املؤس ات مروارد
شبكية م تدامة .ويف حزيران/يونيه  2012و اعتمد الربملران تعرديليف هلر ا القرانون يقيردان نشرر
بعض أنواع املعلومات .وعلى سبيل املثاىلو حيظر ه ان التعديالن نشر معلومات عن مؤس ي
الكياانت االعتبارية وحصص أسهمه احملدد يف نظمها األساسية.
 4-2ويف  27متوز/يوليرره 2010و طلررب صرراحب الرربالغ اىل ولرر ،الرروزراء (احلكومررة) تزويررده
ملعلومات عن توزيع األمواىل املخصصة لتعويض ضحااي فيضان أحلق أضراراً ،لغة بعرد منراطق
ودمررر أكثررر مررن  20 000منرزىل يف أاير/مررايو  .2010وطلرربو علررى وجرره ا صررو و ن ررخاً مررن
املراسي أو القرارات أو األوامر ذات الصلة الصادر عن ول ،الوزراءو ال ي كان م رؤوالً عرن
توزيع تلح األمواىل .ومل ي تجب ول ،الوزراء لطلبه.
 5-2ويف  17آب/أغ ط 2010 ،و قدم صاحب البالغ دعوو ضد ولر ،الروزراء لعردم
ااتحته املعلومرات الرط طلبهرا .وادعرى يف دعرواه أن ال رلطات انتهكر حقره يف احلصروىل علرى
املعلوماتو على النحو ال ي تك له املاد (50أوالً) من الدستور وال قراتن  2و 3من املاد 2
من القانون املتعلق ،حلق يف احلصوىل على املعلومات .ووفقاً هل ا القانونو يتعيف على من لديه
معلومررات معينررةو يف حالررة رفررض الكشررت عنهرراو أن يعلررل رفضرره بوضررودو اسررتناداً اىل بنررود رردد
من التشريعات الوطنية .ويف  22كانون األوىل/دي مرب 2010و رفض كمة مقاطعة سبايل
دعرروو صرراحب الرربالغ .ومل حيضررر ولرر ،الرروزراء جل ررة االسررتماعو رغ ر اسررتدعائهو ومل يقرردم
أي اعناضات على ادعاءات صاحب البالغ.
2

GE.19-14762

CCPR/C/126/D/2307/2013

 6-2ويف  22كانون الثاين/يناير  2011و قدم صاحب الربالغ طلرب اسرتفناف اىل كمرة
االستفناف يف ،كو .وحاجج يف طلبه قن كمة مقاطعة سبايل مل تكن لديها النية وال الصرالحية
احلقيقية لطلب توضيح اىل ول ،الوزراء بشأن رفضه لطلب تقدمي معلومات .ورفض كمة
االسررتفناف يف ،كررو طلررب االسررتفناف يف  28شررباف/فرباير  .2011ويف  13ني رران/أبريل 2011و
قرردم صرراحب الرربالغ طلررب نقررض اىل كمررة أذربيجرران العليرراو رفضررته يف  21متوز/يوليرره .2011
وقال احملكمة العليا يف قرارها ان ول ،الوزراء غري ملزم بتقدمي املعلومات املطلوبة.
الشكوى
 1-3يرردعي صرراحب الرربالغ أن الوقررائع امل ر كور أعرراله تثب ر أنرره وقررع ضررحية م ررا غررري مررربر
والرالىل ققرره يف حريرة التعبررري ويف طلرب املعلومررات ونقلهرا اىل العمرروم ،عتبراره صررح ياً و"رقيبراً عامراً"
ملوجررب املرراد  )2(19مررن العهررد .وحيرراجج قن ولرر ،الرروزراء مل يررت ،لتزامررهو ملوجررب املرراد 19و
بتزويررده ،ملعلومررات الررط طلبهررا أو بتربيررر تقييررد حقرره يف احلصرروىل عليهررا .ويرردعي أيض راً أن أذربيجرران
مل تت ،لتزامها اإلجيايب بك الة الكشت عن املعلومات العامة لدمرةً للمصرلحة العامرة .و،إلشرار اىل
تعليررق اللجنررة العررام رق ر  )2011(34بشررأن حريررة ال ررأي وحريررة التعبررريو يقرروىل ان املرراد  )2(19مررن
العهر ررد تشر ررمل احلر ررق يف احلصر رروىل علر ررى املعلومر ررات املوجر ررود قر رروز اهليفر ررات العامر ررة .و،إلشر ررار اىل
اجتهررادات اللجنررةو حيرراجج قن احلررق يف احلصرروىل علررى املعلومررات ونقلهررا يشررمل حررق األفرراد يف
احلصوىل على املعلومات الط قوز الدولةو مع االستثناءات الط ت رمح ارا القيرود املنصرو عليهرا يف
العهررد()1؛ وقن حريررة التعبررري تشررمل حقراً جييررز لوسررائم اإلعررالم احلصرروىل علررى املعلومررات لالضررطالع
ملهامهررا()2؛ وقن احلررق يف احلصرروىل عل رى املعلومررات يشررمل حررق وسررائم اإلعررالم يف احلصرروىل علررى
املعلومررات املتعلقررة ،لشررؤون العامررة وحررق عامررة النررا يف احلصرروىل علررى مررا تُنتجرره وسررائم اإلعررالم()3؛
وقن طلبرات الرابطرات أو األفرراد للمعلومررات املوجرود لردو الدولرة بشررأن امل رائل الرط تكت ري طررابع
املصلحة العامة املشروعة حتتاج اىل احلماية ذاهتا الط يوفرها العهد للصحافة(.)4
 2-3ويرردعي صرراحب الرربالغ ك ر لح أنررهو علررى كررو فيرره انتهررا لضررماانت احملاكمررة العادلررة
املك ولررة ملوجررب املرراد  )1(14مررن العهرردو مل تقرري احملرراك احملليررة علررى النحررو الواجررب حججررهو
ومل حتر حقرره يف حريررة التعبررري ومل تعلررل قراراهترا بوضررود و،لقرردر الكررايف .ويف ظررل هر ه الظررروفو
انتهك الدولة الطرف أيضاً حقره يف االسرت اد مرن سربيل انتصراف لري فعراىل ملوجرب املراد )3(2
من العهد.
مالحظات الاولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4قدم الدولرة الطررف مالحظاهترا بشرأن مقبوليرة الربالغ وأس ره املوضروعية يف مر كر شر وية
مؤرلة  25متوز/يوليه  .2014وتدعي أن البالغ غري مقبوىل وأن ادعاءات صاحب البالغ "زائ ة
وال صلة هلا" ا ا البالغ.

__________

()1
()2
()3
()4
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 2-4ويُل ررزم الربوتوك رروىل االلتي رراري اللجن ررة ب رررفض البالغ ررات ال ررط مل ي ررتن د أص ررحااا س رربل
االنتصاف احمللية .وتتيح ه ه القاعد للدولة الطرف فرصة تصحيح االنتها املزعوم .ويقرع علرى
الدولة الطرف الط تدعي عدم استن اد سبل االنتصاف ال عالة عبء اثبرات أن سربل االنتصراف
كانر فعالررة و"متاحررة نظررايً وعمليراً" لررالىل ال ررن الزمنيررة املعنيرةو أي أ ررا كانر "يف املتنرراوىل"و
ومنحر امكانيررة جرررب الضرررر الالحررق ،لشررخص املعرراب مررع احتمرراىل معقرروىل للتكلررل ،لنجرراد .ولرردو
استي اء شرف ه ا العربءو يقرع علرى صراحب الربالغ عربء تقردمي حجرج علرى أن سربيل االنتصراف
ال ي أاتحته الدولة الطرف كانو ل بب ماو "غري كاف وغري فعاىل" يف املالب ات ا اصة لقضيته.
 3-4وتشررري الدولررة الطرررف اىل أن احملرراك احملليررة يف أذربيجرران مل تنظررر يف شرركاوو صرراحب
الرربالغ مررن حيررا أس ررها املوضرروعيةو واابررا رفضررتها ،عتبارهررا "منافيررة ملقتضرريات القروانيف اإلجرائيررة".
وكرران مكرران صرراحب الرربالغ أن يقرردم شرركوو تتوافررق مررع املقتضرريات اإلجرائيررةو مررن شررأ ا أن
ت ررمح أيضراً للمحرراك احملليررة بترروفري سرربل جرررب الضرررر الالزمررة .وألن صرراحب الرربالغ مل ي عررل ذلررحو
فل ي تن د سبل االنتصاف احمللية فيما يتعلق ،دعاءاته املدرجة يف اطار املاد  19من العهد.
 4-4وفيما يتعلق ،دعاء صاحب البالغ املدرج يف اطار املاد )1(14و مقروء ،القنان مرع
املاد )3(2و من العهدو ت يد الدولة الطرف قنه قدم دعوو مدنية ضرد اللجنرة احلكوميرةو "الرط
لي كياانً اعتبرارايً" والرط مل تكرن "تباشرر عملهرا" لرالىل ال رن الزنيرة املعنيرة .وألن هر ه اللجنرة
كانر هرريكالً مؤقتراً "ال وجررود لرره لررالىل ال ررن الزمنيررة احملرردد يف الرردعووو فقررد رفضر احملرراك
احمللية" قضية صاحب البالغ .وملوجب قانون اإلجراءات املدنية ألذربيجرانو جيرب رفرض الردعاوو يف
حالة عدم توافقها من حيا "الشكل واملضمون" مع مقتضيات املاد  149من ه ا القانون.
كعليقات صاحا البالغ على مالحظات الاولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-5ي يررد صرراحب الرربالغو يف رده امل رؤرخ  8تش ررين األوىل/أكت روبر 2014و قنرره كرران ميررار حقرره
الدستوري يف احلصوىل على املعلومات ونقلها .وبنيرة التحقيرق يف توزيرع األمرواىل العامرة يف املنراطق املتضررر
بكارثررة طبيعيررةو طلررب اىل ولرر ،الرروزراء تزويررده بن ررخ مررن القررارات أو املراسرري أو األوامررر املتعلقررة بتوزيررع
ه ه األمواىل .وملوجب القانون املتعلق ،حلق يف احلصروىل علرى املعلومراتو يتعريف علرى اجلهرة الرط
تلق طلب املعلومات الرد عليه يف غضون سبعة أايم عملو ولكن ول ،الوزراء مل ي عل ذلح.
 2-5وعلررى كررو مررا يتبرريف مررن قررارات احملرراك املرفقررة ،لرسررالة األوىل املوجهررة اىل اللجنررةو فقررد تلقر
ثررالث رراك ليررة شرركاوو صرراحب الرربالغ وطلباترره لالسررتفنافو واعنفر ملقبوليتهررا ونظرررت فيهررا مررن
حيررا األسرر ،املوضرروعية .ومل ت ررفض احمل رراك ه ر ه الشرركاوو بنرراء عل ررى أسرر" ،اجرائيررة"و كمررا تق رروىل
الدولة الطرف .ويتضح ذلحو علرى سربيل املثراىلو مرن نرص قررار كمرة مقاطعرة سربايلو الر ي تشرري فيره
اىل أ ررا سررتنظر يف الشرركوو مررن دون حضررور ثررل ولرر ،الرروزراء .ومل تعرراحمل احملكمررة حجررج صرراحب
البالغ على أن الدولة الطرف ملزمة اما بتقدمي املعلومات املطلوبة أو أسباب عدم القيام ب لح.
 3-5وفيما يتعلق بتر رع الدولرة الطررف قن الردعوو قُردم ضرد هيفرة لي ر كيراانً اعتبرارايًو
ي يررد صرراحب الرربالغ قن الشرركوو قُرردم ضررد ولرر ،الرروزراء .فهررو الكيرران الر ي كرران م ررؤوالً
عررن توزيررع األم رواىل يف حال رة الط رواروو وأُنرريم برره ه ر ا الرردور ملوجررب املرسرروم الر سرري املررؤرخ 2
متوز/يوليه  .2010و،لتايلو فقد ُحددت بدقرة يف الردعوو اجلهرة املعنيرة بطلرب املعلومرات وكران
عليها أن ترد عليه .ومل خيلص أي من احملاك احمللية اىل أن اجلهة املعنية بطلب املعلومات مل حتدَّد
بدقةو ونظرت كلها يف الدعوو من حيا األس ،املوضوعية.
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املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-6قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ماو جيب علرى اللجنرة املعنيرة ققرون اإلن ران أن تقرررو
وفقاً للمراد  97مرن نظامهرا الردالليو مرا اذا كران الربالغ مقبروالً أم ال ملوجرب الربوتوكروىل االلتيراري
امللحق ،لعهد.
 2-6وقررد دكرردت اللجنررةو وفقمررا تقتضرريه ال قررر (()2أ) مررن املرراد  5مررن الربوتوكرروىل االلتيرراريو
مررن أن امل ررألة ن ررها لي ر قيررد البحررا يف اطررار اج رراء آلررر مررن اج رراءات التحقيررق الرردويل
أو الت وية الدولية.
 3-6وحتيم اللجنة علماً ،دعراء صراحب الربالغ أنره اسرتن د بيرع سربل االنتصراف احملليرة ال عالرة
املتاحة له .وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البالغ مل ي تن د سربل االنتصراف احملليرةو وحتراجج
قن احملرراك احملليررة رفضر شرركاواه ،عتبارهررا "منافيررة ملقتضرريات القروانيف اإلجرائيررة" .وتالحر اللجنررة
أن الدولررة الطرررف مل تبرريف املقتضرريات اإلجرائيررة احملرردد الررط جرررو انتهاكهرراو ومل حترردد بدقررة سرربل
االنتصاف الط كان على صراحب الربالغ اللجروء اليهرا .وت رتنتج اللجنرة أيضراً مرن استعراضرها لن رخ
قررارات احملرراك أن ثررالث رراك ليررة نظرررت ،ل عررل يف األسرر ،املوضرروعية للشرركوو ومل ترررفض
ادعاءات صاحب البالغ ،عتبارها غري مقبولة ب بب عيوب اجرائيرة .وبعرد نظرر اللجنرة يف نرص
قرارات احملاك و ونظراً لعدم ورود توضيحات أو حجج ألرو من الدولة الطرف يف هر ا الصرددو
فهي لص اىل أن مقتضيات املاد ()2(5ب) من الربوتوكوىل االلتياري قد استوفي .
 4-6وأحاطر اللجنررة علمراً ،دعرراءات صرراحب الرربالغ املدرجررة يف اطررار املرراد )1(14و مقررروء
،القنان مع املراد )3(2و مرن العهرد .غرري أ راو لعردم وجرود أي معلومرات ألررو ذات صرلة يف
ملرت القضرريةو ترررو أن صرراحب الرربالغ مل يرردع تلرح االدعرراءات ملررا يك رري مررن األدلررة ألغرراض
املقبولي ررة .وبن رراءً عل ررى ذل ررحو تعل ررن ع رردم مقبولي ررة هر ر ا اجل ررزء م ررن ال رربالغ ملوج ررب امل رراد  2مر رن
الربوتوكوىل االلتياري.
 5-6وترررو اللجنررة أن صرراحب الرربالغ قرردَّمو ألغ رراض املقبوليررةو مررا يك رري مررن األدلررة لرردع
ادعاءاته املتبقية املدرجة يف اطار املاد 19و وتعلن ،لتايل مقبوليتهرا وتنتقرل اىل النظرر يف أس رها
املوضوعية.

النظر يف األس ،املوضوعية
 1-7نظرررت اللجنررة يف ه ر ا الرربالغ يف ضرروء بيررع املعلومررات الررط أاتحهررا هلررا الطرفررانو وفق راً
للماد  )1(5من الربوتوكوىل االلتياري.
 2-7وحترريم اللجنررة علمراً ،دعرراء صرراحب الرربالغ أنرره طلررب معلومررات اىل ولرر ،وزراء أذربيجرران
وأن ه ر ه املعلومررات ذات طررابع عررام وذات صررلة مباشررر بعملرره كمحقررق صررح ي .وتالح ر اللجنررة
ك ر لح أن الدول ررة الط رررف مل تق رردم حج ررة بش ررأن األس رر ،املوض رروعية لالنته ررا احملتم ررل للم رراد 19و
وحاجج عوض ذلح قنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البالغ غري مقبولة.
 3-7وتُ ر كر اللجن ررة ش ررارهتا يف تعليقه ررا الع ررام رقر ر 34و اىل أن امل رراد  )2(19تش ررمل احل ررق يف
احلصوىل على املعلومرات املوجرود قروز اهليفرات العامرة .ويشرمل ذلرح املعلومرات الروارد يف سرجالت
GE.19-14762
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اهليف ررات العام ررةو بص رررف النظ ررر ع ررن ش رركل ح ظه ررا ومص رردرها واتري ررخ اع رردادها .وت رررد قائم ررة
الكيرراانت الررط تعترررب هيفررات عامررة يف ال قررر  7مررن التعليررق العررام رقر  .34وتشررمل بيررع أجهررز
الدولة (التن ي ية والتشريعية والقضائية) وغريها مرن ال رلطات العامرة أو احلكوميرةو بصررف النظرر
ع ررن م ررتواها ال رروطاب أو اإلقليمر رري أو احملل رري .وت رررو اللجنر ررة أن رره ال ج ررداىل يف أن ولر رر ،وزراء
أذربيجرران هيفررة عامررة .وال لررالف أيض راً يف أن ولرر ،الرروزراء ميلررح املعلومررات الررط طلبهررا اليرره
ص رراحب ال رربالغ .وع ررالو عل ررى ذل ررحو ينبغ رري لل رردوىل األطر ررافو اعم رراالً للح ررق يف احلص رروىل عل ررى
املعلومرراتو أن تبررادر اىل تعمرري املعلومررات احلكوميررة الررط تكت رري طررابع املصررلحة العامررة .وجيررب علررى
الرردوىل األط رراف أن تب ر ىل كررل اجلهررود الالزمررة لضررمان احلصرروىل علررى ه ر ه املعلومررات بطريقررة سررهلة
وفوريرة وفعالررة وعمليررة .وينبغري أن تي ررر اإلجرراءات ال رارية معاجلررة طلبررات هر ه املعلومررات يف الوقر
املناسب .ويبدو أن قانون الدولة الطرف املتعلق ،حلرق يف احلصروىل علرى املعلومرات يرنصو وان بصريغة
ال تطابق صيغة التعليق العام بدقةو على حقون واجراءات اثلة للحصوىل على املعلومات العامة.
 4-7غري أن اللجنة تالحر و يف هر ه القضريةو أن ولر ،الروزراء مل ي رتجب لطلرب صراحب
الرربالغ للمعلومرراتو ومل يقرردم توضرريحاً لتجاهلرره لتج رراءات القضررائية أمررام احملرراك احملليررةو وهررو
ما يعتربه صاحب البالغ منافياً ألحكام القانون احمللي للدولة الطرف ودستورها .وتالح اللجنة
أن الدولة الطرف قيدت ،لتايل حق صاحب البالغ يف احلصروىل علرى املعلومرات العامرة املك روىل
ملوجررب املرراد  )2(19مررن العهرردو وجيررب علررى اللجنررة ،لتررايل أن تقرررر مررا اذا كرران ه ر ا التقييررد
متوافقاً مع القيود املنصو عليهرا يف املراد  )3(19مرن العهرد .ودسرت اللجنرة لعردم رد الدولرة
الطرررف علررى ه ر ه احلجررة احملرردد الررط قرردمها صرراحب الرربالغو حيررا حترراجج عرروض ذلررح قنرره
ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البالغ غري مقبولة .ولعدم ورود توضيحات ذات صلة من الدولة
الطرف بشأن القيود الط فُرض علرى صراحب الربالغو ينبغري ايرالء االعتبرار الواجرب الدعاءاتره
بقرردر اثباهتررا ،ألدلررة .وبنرراءً عل رى ذلررحو لررص اللجنررة اىل أن حقررون صرراحب الرربالغ املك ولررة
ملوجب املاد  )2(19من العهد قد انتُهك .
 -8وترو اللجنةو وهي تتصرف ملوجب املراد  )4(5مرن الربوتوكروىل االلتيراريو أن الوقرائع
املعروضررة عليه ررا تكش ررت ع ررن انته ررا حلقررون ص رراحب ال رربالغ املك ول ررة ملوج ررب امل رراد )2(19
من العهد.
 -9ووفقاً ألحكام ال قر (3أ) من املاد  2من العهدو يقع على عراتق الدولرة الطررف الترزام
بتوفري سبيل انتصاف فعاىل لصراحب الربالغ .ويقتضري منهرا ذلرح تروفري كامرل سربل جررب الضررر
ملن انتُ ِهك حقوقه املنصو عليها يف العهد .وبناء على ذلحو فإن الدولرة الطررف ملزمرةو يف
بلررة أمررورو (أ) قن ترروفر لصرراحب الرربالغ املعلومررات املطلوبررة و(ب) قن تعرروض صرراحب الرربالغ
عن التكاليت القانونية الط تكبدها .والدولة الطرف ملزمة أيضاً  ،اذ بيع التردابري الالزمرة ملنرع
حدوث أي انتهاكات اثلة يف امل تقبل.
 -10واذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرفو ،نضرمامها اىل الربوتوكروىل االلتيراريو قرد
اعنفر ،لتصررا اللجنررة يف حتديررد مررا اذا وقررع انتهررا للعهررد أم الو وتعهرردتو عم رالً ،ملرراد 2
مررن العهرردو قن تك ررل متتررع بيررع األف رراد املوجررودين يف اقليمهررا أو ا اضررعيف لواليتهررا ،حلقررون
املعنف اا يف العهد وقن تتيح سبيل انتصاف فعاالً اذا ثب حدوث انتهرا و فهري ترود أن تتلقرى
من الدولة الطرفو يف غضون  180يوماًو معلومات عن التدابري الط ا هتا إلن اذ آراء اللجنة.
ويُطلب اىل الدولة الطرف أيضاً نشر ه ه اآلراء وتعميمها على نطان واسع بلغاهتا الرمسية.
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